
notulen GR dd. 04.07.2016 – p.1 
 

Vergadering gemeenteraad van 4/07/2016. 
 
 
Aanwezig:  
Mark Vos, burgemeester 
Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, Mathieu Eycken, Katja Onclin, 
schepenen 
Jan Peumans, Ivo Thys, Veerle Wouters, Davy Renkens, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean 
Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, 
Jan Noelmans, Jo Ruyters, raadsleden 
Guido Vrijens, gemeentesecretaris 
 

 
Laat zich verontschuldigen:  
Gerard Stratermans, Ronnie Oosterbosch, Anita Beusen, raadsleden 
 

 
Vanaf punt 6 vervoegt Veerle Wouters, raadslid de zitting. 
 

 
Vragen vanuit het publiek: 
 
de heer Vital Medaerts: 
Naar aanleiding van het sluiten van de gemeentelijke drukkerij vraag ik om de oude foto’s die daar 
bewaard werden te bezorgen aan Gogri zodat deze niet verloren gaan. 
burgemeester Mark Vos: 
Al het materiaal dat nuttig en bruikbaar is wordt overgemaakt aan Gogri, zo ook de foto’s.  Deze 
worden geïnventariseerd door Gogri. 
 
mevrouw Katty Van den Berg: 
Ik woon in de Sint-Rochusstraat 4 en heb onlangs vernomen dat er voor mijn huis op grondgebied van 
Bassenge windmolens worden geplaatst.  Is dit zo maar mogelijk in een open veld en recht op de 
grens? 
schepen Mathieu Eycken: 
Die plannen zijn er inderdaad en werden toegelicht tijdens een informatievergadering, waarop de 
inwoners van Val-Meer, Millen en Zichen-Zussen-Bolder werden uitgenodigd.  Het gemeentebestuur 
heeft deze plannen bestudeerd en moet weldra een advies geven, waarschijnlijk zal dit een negatief 
advies zijn. 
 
De burgemeester-voorzitter opent de vergadering te 20.00 uur, vergadering samengeroepen 
ingevolge schriftelijk en aan huis bestelde dagorde van de voorzitter dd. 24.06.2016. 
De mondelinge vragen worden aangevat door de heer Joël L’Hoëst, de stemmingen worden volgens 
loting aangevat door de heer Christiaan Bamps. 
 
Gaat over tot de dagorde 
 
 

 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
1. GOEDKEURING VERSLAG GEMEENTERAAD DD.14.06.2016. 
 
Het verslag lag ter inzage. 
 
Met volgende bemerkingen: 
Ivo Thys: 
Op mijn 2de vraag in de vragenronde antwoordde schepen Kersten "als we eerst naar de bevolking 
moeten gaan, wordt er nooit iets gerealiseerd." 
schepen Guy Kersten: 
Dat heb ik zeker niet gezegd. 
Mark Vos: 
We passen dit niet aan. 
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Jan Peumans: 
Gelieve een gedeelte van mijn opmerking bij agendapunt i.v.m.de wolkbreuk als volgt aan te passen: 
Waarschijnlijk is dit te wijten aan de té hoge hoeveelheid neerslag, maar het is ook te wijten aan de 
ophoping van de 1 m.  Het zou goed zijn om grootschalige maatregelen te combineren met ook kleine 
ingrepen bijvoorbeeld de 1-meterstrook.   
burgemeester Mark Vos: 
We passen dit aan. 
 
Mark Vos: 
schepen Bert Cilissen vraagt volgende aanpassingen aan te brengen: 
betreft agendapunt 11: 
Wij hebben de projectoproep van de Vlaamse Regering ontvangen via een nieuwsbrief van de VVJ. 
De termijn om iets in te dienen was echter zo kort dat onze dienst niet in de mogelijkheid geweest is 
hiervoor een project uit te werken. 
Ik wil ook wijzen op de maatschappelijke waarde van sport.  Integratie via sport verloopt meestal zeer 
succesvol. 
Wat de samenwerking in het kader van sociale economie betreft kan ik mededelen dat contacten zijn 
geweest met VDAB en T-Interim, we verwachten binnenkort een antwoord om te kijken hoe we hier op 
lokaal vlak mee verder kunnen. 
 
betreft agendapunt 15: 
N.a.v de brief van de minister van onderwijs vond een overleg plaats tussen de schooldirecties en 
werd beslist dat er enkel nog water gedronken wordt in alle scholen te Riemst. Dit is voorgesteld 
vanuit praktische overwegingen en ook omdat de vrije scholen ook enkel water toelaten. 
De mogelijkheid om ook melk hieraan toe te voegen lijkt me wel het overwegen waard. 
 
betreft vraag 4 van Anita Beusen "Waarom krijgt de muziekacademie voorrang in het jeugdhuis?" 
schepen Bert Cilissen: 
Het heeft in dit geval niets te maken met voorrang. De muziekacademie telt 300 leden en wil haar 
werking nog verder uitbreiden en wil in de toekomst samenwerken met de gemeente. 
Hier waren al vergevorderde gesprekken over gevoerd maar door de verkoop van het oud 
gemeentehuis te Vroenhoven kwam dit op tafel en dreigde dit elkaar te overlappen. Wij dachten 
echter een goede oplossing gevonden te hebben voor Ozzy door de Bidule met vergaderzaal en 
caféruimte ter beschikking te stellen. Wij ontvingen trouwens ook eerder tevreden reacties van de 
leden van de vereniging. 
 
burgemeester Mark Vos: 
We passen dit aan. 
 
Het college van burgemeester en schepenen vraagt de gemeenteraad akkoord te gaan met dit 
voorstel. 
 
BESLUIT: 21 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Ludwig Stevens, Peter Neven, 
Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven 
Coenegrachts, Jan Noelmans en Jo Ruyters 
 
ROW - Dienst Patrimonium 
2. TIJDELIJK BUITENGEBRUIK STELLEN VAN BUURTWEG 18 TE VLIJTINGEN LAFELT 
 
Gelet op het verzoek van de cvba Leembank om in het kader van toekomstige leemontginningen de 
ondergrond van een deel van de buurtweg 18 te Vlijtingen Lafelt (GRUP, delfstoffenzone Leem in 
Zuid-Limburg) te mogen ontlemen, temeer de leemgronden aan beide zijden van de buurtweg zullen 
worden afgegraven (grondgebied gemeenten Lanaken en Riemst); 
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Gelet op het opmetingsplan dd 18 oktober 2013 vanwege landmeter-expert P. Janssen waarop het af 
te graven deel van buurtweg 18 werd aangeduid onder lot 2 (grondgebied gemeente Riemst), een 
gemeten oppervlakte heeft van 07a 30ca en kadastraal gekend is als zijnde gelegen te Riemst 3e 
afdeling Vlijtingen, sectie C, deel van buurtweg 18; 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 23 juni 2016 houdende 
het principiële akkoord om buurtweg 18 tijdens de ontlemingswerkzaamheden tijdelijk op te heffen en 
de ondergrond ervan te verkopen; 
Gelet op het schattingsverslag dd 05 december 2013 vanwege de Heer R. Hannot, plaatsvervangend 
Ontvanger van Registratie te Maasmechelen, waarbij de waarde van de te verkopen ondergrond werd 
bepaald op € 2/m², zijnde 1/3 van de waarde van de bovengrond, zodat de verkoopprijs bepaald wordt 
op € 1.460; 
Overwegende dat de geschatte waarde bij een minnelijke verkoop de minimumverkoopprijs is en dat 
er desgevallend bij wederzijds akkoord van afgeweken kan worden door een hogere verkoopprijs te 
bedingen; 
Overwegende dat, gezien het specifieke karakter van het dossier, het commerciële voordeel dat de 
koper zal verkrijgen door onderhavige verkoop en de inspanningen die het gemeentebestuur in deze 
levert, beide partijen in onderling en gezamenlijk overleg overeengekomen zijn om voornoemde 
verkoopprijs te verdubbelen en de waarde van de ondergrond aldus te beschouwen op 2/3 van de 
bovengrond, waardoor de uiteindelijke verkoopprijs bepaald wordt op € 2.920; 
Gelet op het akkoord van de cvba Leembank; 
Gelet op het e-mailbericht dd 25 april 2015 vanwege de Heer H. Meuwis, Buurtwegcommissaris, 
waarin hij zich akkoord verklaart met de vooropgestelde werkwijze en manier van handelen; 
Gelet op het schrijven dd 13 februari 2014 vanwege het Agentschap Wegen en Verkeer houdende 
goedkeuring van het ingediende verkeerscirculatieplan dienstig voor gebruik tijdens de 
afgravingswerkzaamheden; 
Gelet op de toelating voor het plaatsen van een tijdelijke signalisatie op de openbare weg dd 27 
februari 2014 afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen; 
Overwegende dat onderhavige verkoop van ondergrond gedaan wordt ten algemene nutte, met name 
teneinde de cvba Leembank toe te laten haar bedrijvigheden ter plaatse niet te belemmeren en verder 
uit te voeren; 
Gelet op artikel 42 van het gecoördineerde Gemeentedecreet dd 15 juli 2005; 
 
BESLUIT: 21 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Ludwig Stevens, Peter Neven, 
Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven 
Coenegrachts, Jan Noelmans en Jo Ruyters 
 
artikel 1: 
Over te gaan tot verkoop van de ondergrond onder het openbaar domein van een deel van buurtweg 
18, kadastraal gekend als zijnde gelegen te Riemst 3e afdeling Vlijtingen sectie C, deel van het 
openbaar domein, en zoals aangeduid als lot 2 op het aan onderhavig besluit gehechte opmetingsplan 
dd 18 oktober 2013, opgemaakt door landmeter-expert P. Janssen, aan de cvba Leembank, 2de 
Carabinierslaan 145 te 3620 Lanaken, voor de prijs van € 2.920, in onderling overleg door partijen 
overeengekomen, doch in beginsel gebaseerd op het schattingsverslag dd 05 december 2013 
vanwege de Heer plaatsvervangend Ontvanger van registratie te Maasmechelen. 
artikel 2: 
Het deel van de buurtweg 18 zoals aangeduid onder lot 2 op voornoemd opmetingsplan dd 18 oktober 
2013 en de toegankelijkheid ervan in beide richtingen gedurende de duur van de 
afgravingswerkzaamheden tijdelijk op te heffen. 
artikel 3: 
Deze verkoop van ondergrond te doen voor openbaar nut, met name teneinde de cvba Leembank toe 
te laten haar bedrijvigheden ter plaatse niet te belemmeren en verder uit te voeren. 
artikel 4: 
na de afgravingswerkzaamheden wordt de buurtweg door de exploitant opnieuw aangelegd op het 
oorspronkelijk niveau en op de oorspronkelijke locatie. 
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artikel 5: 
De Heer Burgemeester en de Heer Gemeentesecretaris uitdrukkelijk te machtigen om in naam van het 
gemeentebestuur de Heer Hypotheekbewaarder te ontslaan van zijn opdracht tot het nemen van 
ambtshalve inschrijving bij de overschrijving van de overeenkomst tot verkoop van ondergrond 
volgens de gestelde voorwaarden. 
 
 
ROW - Dienst Mobiliteit, GIS en Monumenten 
3. AANVULLEND VERKEERSREGLEMENT EENRICHTINGSVERKEER SINT-JANSSTRAAT 

HERDEREN 
 
Gelet op artikel 173 van de Grondwet ;  
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, inzonderheid op 
artikel 6, § 1, X; 
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, met latere wijzigingen; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, de artikelen 42 en 43 betreffende de bevoegdheden 
van de gemeenteraad, de artikelen 186 en 187 betreffende de bekendmaking en inwerkingtreding van 
reglementen en verordeningen, het artikel 250 betreffende de uitoefening van het toezicht van de 
Vlaamse Overheid op de uitvaardiging van aanvullende reglementen over het wegverkeer, met latere 
wijzigingen;  
Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, KB 16 maart 1968; 
Gelet op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, KB 1 december 1975, zoals tot op 
heden gewijzigd; 
Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de 
verkeerstekens; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende 
reglementen en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot bepaling van de bevoegdheden van 
de leden van de Vlaamse Regering gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 en 
4 december 2009, 6 juli 2010 en 7 juli 2010, 24 september 2010 en 19 november 2010; 
Gelet op het ministerieel besluit waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald, MB 11 oktober 1976; 
Gelet op het dienstorder MOB/MIN/2010/01 van 11 januari 2010; 
Overwegende dat deze locatie zeer intensief gebruikt zal worden door de zwakke weggebruiker 
waarvan een groot gedeelte kinderen zal zijn; 
Overwegende de omrij factor voor de weggebruikers; 
 
BESLUIT: 21 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Ludwig Stevens, Peter Neven, 
Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven 
Coenegrachts, Jan Noelmans en Jo Ruyters 
 
artikel 1:  
De gemeenteraad beslist goedkeuring te verlenen aan het voorstel om in de Sint-Jansstraat vanaf 
huisnummer 6 tot en met huisnummer 38 eenrichtingsverkeer in te voeren. In deze zone zitten 
eveneens de kerk, sporthal, kinderopvang en school. Het eenrichtingsverkeer is in de rijrichting van 
huisnummer 6 richting huisnummer 38. Eveneens is het eenrichtingsverkeer van toepassing voor alle 
weggebruikers. 
artikel 2:  
De afbakening van de eenrichtingsverkeerzone zal aangegeven worden met verkeersborden F19 en 
C1, zoals bepaald in het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. 
artikel 3:  
Overtreders worden gestraft overeenkomstig de wet 
artikel 4: 
De plaatsing en onderhoud van de nodige signalisatie zijn ten laste van de gemeente. 
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artikel 5: 
Deze verordening wordt bekendgemaakt en verzonden naar de Deputatie van Limburg voor 
vermelding in het bestuursmemoriaal. 
artikel 6: 
Dit reglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveilighed 
van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. 
artikel 7: 
Dit reglement vervangt alle voorgaande reglementering op deze locatie. 
 
 
Welzijn & Vrije Tijd - Dienst Evenementen 
4. AANPASSING REGLEMENT TARIEVEN VOOR DEELNAME AAN GEMEENTELIJK 

ACTIVITEITEN DOOR INDIVIDUEN 
 
Dirk Jacobs: 
Er werd slechts 1 regel toegevoegd aan het oorspronkelijke reglement, in verband met maximumprijs.  
Was dit nodig? 
schepen Bert Cilissen: 
De maximumprijs werd toegevoegd zodat de diensten – wanneer ze een voorstel uitwerken – weten 
met welke prijs ze moeten rekening houden.  Indien voorstellen worden uitgewerkt waarvan de 
deelnameprijs te hoog is, zijn er geen voldoende inschrijvingen en moet het schepencollege de 
activiteit afgelasten. 
Overwegend dat het gemeentebestuur éénvormige tarieven wenst te hanteren voor gemeentelijke 
activiteiten vanuit de verschillende diensten voor individuele deelnemers; 
Overwegend het gemeentebestuur een verschil wenst te maken tussen buitengewone activiteiten met 
een louter commercieel karakter en  buitengewone activiteiten met een sensibiliserend sportief of 
cultureel karakter; 
Overwegend dat gemeentebestuur in het kader van de toegankelijkheid van de activiteiten bepaalde 
kortingen wenst toe te passen; 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 09/12/2013 houdende tarieven voor deelname aan 
gemeentelijke activiteiten door individuen; 
Gelet op het gemeentedecreet; 
 
BESLUIT: 21 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Davy Renkens, Ludwig Stevens, Peter Neven, 
Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk Jacobs, Steven 
Coenegrachts, Jan Noelmans en Jo Ruyters 
 
artikel 1: 
Voor activiteiten die uitsluitend georganiseerd worden, door het gemeentebestuur en voor individuele 
deelnemers gelden volgende tarieven: 
a) sportlessen: 1,25 euro per uur of 12,50 euro voor een reeks van 10 lessen (sportpas)  
b) sportkampen, speelpleinwerking/swap op speelplein: 4,00 euro per dag per deelnemer  
c) buitengewone activiteiten waar het commerciële aspect overheerst en waarbij er weinig of geen 
sprake is van educatie, vorming, sensibilisatie of aanzetten tot beweging (vb. pretpark, bioscoop, 
minigolf,...) :deelnemers betalen een inkomprijs die berekend is op basis van 100 %  van de effectieve 
kostprijs op basis van het minimum aantal of het geraamde aantal deelnemers. De minimum prijs 
bedraagt 4 €. 
d) buitengewone activiteiten waarin het educatief, sensibiliserend, bewegingstimulerend , vormend, 
sportief of cultureel karakter overheerst ( Provinciale en Vlaamse sporteldagen, bezoek museum, 
theater,…) : deelnemers betalen een inkomprijs die berekend is op basis van 60%   van de effectieve 
kostprijs  op basis van het minimum aantal of het geraamde aantal deelnemers. De minimum prijs 
bedraagt 4 €. 
e) buitengewone activiteiten waarin uitsluitend sprake is van een educatief, sensibiliserend of vormend 
karakter (workshops, initiaties, bijscholingen, …): deelnemers betalen een inkomprijs die berekend is 
op basis van 50% van de effectieve kostprijs op basis van het maximum aantal of geraamde aantal 
deelnemers. Het maximum aantal deelnemers dient gelijk te zijn aan het dubbel van het minimum 
aantal deelnemers. De maximum prijs bedraagt €20 en de minimum prijs bedraagt €4.  
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artikel 2: 
Volgende activiteiten worden gratis aangeboden door het gemeentebestuur: infoavonden, festiviteiten 
n.a.v. een opening, nieuwjaarsreceptie voor de bevolking, vrijwilligersfeest, buitenspeeldag, 
gezinsdag, verwendag van de Bibliotheek, gemeentelijke sporteldag (50+),… 
artikel 3: 
De tarieven voor cursussen en opleidingen vallen niet onder deze regeling. 
artikel 4: 
Bij niet deelname, zonder geldig afwezigheidsbewijs, wordt het tarief van de activiteit aangerekend. 
Annuleren van een inschrijving is enkel mogelijk bij onvoorziene omstandigheden of ziekte, met 
doktersattest. 
artikel 5: 
Voor mensen met een WIGW- en Omniostatuut geldt er een korting van 50% op het totale 
factuurbedrag, op basis van artikel 1, na voorlegging van een attest van de mutualiteit. Deze korting 
geldt enkel voor activiteiten tijdens schoolvakanties. 
artikel 6: 
Het gemeentebestuur kan uitzonderlijk, na een sociaal en financieel onderzoek door het Sociaal 
Huis,beslissen over het al of niet toekennen van het sociaal of gratis tarief.  Deze korting geldt enkel 
voor activiteiten tijdens schoolvakanties. 
artikel 7: 
Over alle niet-voorziene gevallen beslist het college van burgemeester en schepenen. 
artikel 8: 
Dit besluit wordt overgemaakt aan de financiële dienst. 
artikel 9: 
Dit reglement vervangt het gemeenteraadsbesluit van 09/12/2013 en treedt in werking vanaf 
01/04/2016. 
 
 
Dienst Financiën - Dienst Kerkfabrieken 
5. GOEDKEURING VAN DE LASTVOORWAARDEN  EN DE GUNNINGSWIJZE VOOR HET 

AANGAAN VAN EEN DOORGEEFLENING VOOR DE INSTANDHOUDINGSWERKEN SINT-
MARTINUSKERK  RIEMST EN SINT-GENOVEVA ZUSSEN 

 
Dirk Jacobs: 
Wat gebeurt met de andere kerken?  Werd hiermee rekening gehouden? 
burgemeester Mark Vos: 
Er zijn nog 3 dossiers lopende rond de kerken van Vlijtingen, Millen en Zichen. 
 
Ivo Thys: 
Ik stem tegen dit voorstel omdat er geen fatsoenlijk kerkenplan is. 
Steven Coenegrachts: 
Ook onze fractie stemt tegen om dezelfde reden. 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, 
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; 
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 
bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; 
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en 
met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht; 
Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 25; 
Gelet op de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen 
inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; 
Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen; 
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Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, 
inzonderheid artikel 5, § 2; 
Overwegende dat in het kader van de opdracht “Doorgeefleningen” een bestek met kenmerk nummer 
01 van 04/07/2016 werd opgesteld door de Financiële dienst; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 1.000.000 EUR 
Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure 
zonder bekendmaking; 
Overwegende dat de uitgave voor deze opdracht voorzien is in het budget 2016 onder 
registratiesleutel 2016/1419/005/001/001/001/790. 
 
BESLUIT: 14 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Davy Renkens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica 
Nijs, Mieke Loyens en Joël L'Hoëst 
7 onthoudingen: Jan Peumans, Ivo Thys, Ludwig Stevens, Dirk Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan 
Noelmans en Jo Ruyters 
 
BESLUIT: 
artikel 1: 
Er zal een overheidsopdracht voor diensten gegund worden met name voor het afsluiten van een 
doorgeeflening, bij toepassing van de wet op de overheidsopdrachten van 15 juni 2006. 
artikel 2: 
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking. 
artikel 3: 
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek met kenmerk nummer 01 van 04/07/2016 en de raming 
voor de opdracht financiering van de uitgave instandhoudingswerken Sint-Martinuskerk Riemst en 
instandhoudingswerken Sint-Genoveva Zussen, opgesteld door de financiële dienst.  
De voorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de 
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.  
De raming bedraagt € 1.000.000 EUR, doorgeeflening. 
artikel 4: 
De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het budget 2016 onder registratiesleutel 
1419/005/001/001/001/  29030100/0040. 
 
AH Dienst Financiën 
6. GEMEENTEREKENING 2015 
 
Ivo Thys: 
Ik wens de gemeenteontvanger te feliciteren met de toelichting die hij heeft gegeven bij dit 
agendapunt.  Ik keur de gemeenterekening echter niet goed omdat ik niet akkoord ga met de manier 
waarop de gelden worden besteed in onze gemeente. 
 
Ludwig Stevens: 
Het resultaat is positief, maar toch gaan we er voor 700.000 euro op achteruit. 
burgemeester Mark Vos: 
Dit komt omdat we geen leningen opnemen. 
 
Steven Coenegrachts: 
1.Wat is de impact van de maatregelen genomen door de federale en Vlaamse regering, zoals o.a. 
taxshift en wijziging van statuut van de Gesco’s, op onze begroting? 
gemeenteontvanger Jo Reekmans: 
De taxshift zal ons op termijn 500.000 euro kosten. 
burgemeester Mark Vos: 
We hebben hiermee rekening gehouden en dit is voorzien in onze meerjarenplanning. 
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2. Tussen de rekening en de begroting is er een verschil van 40% in de investeringsuitgaven.  Doet 
het schepencollege aan overbudgettering? 
burgemeester Mark Vos: 
Investeringen zijn ramingen en externe factoren spelen hierin een grote rol, zij bepalen dikwijls het 
tempo van de uitgaven.  Uit de exploitatie blijkt een overbudgettering van 6 %, dat is dus vrij 
nauwkeurig gebudgetteerd. 
3. Kan ik een overzicht krijgen van de, bij het begin van de legislatuur, voor 18 miljoen gebudgetteerde 
projecten die reeds gerealisseerd zijn? 
burgemeester Mark Vos: 
We zullen u een overzicht bezorgen. 
4. Onze fractie keurt de gemeenterekening goed. 
 
Jan Peumans: 
1.Men kan niet afleiden waarvoor de leningen dienen, het zou goed zijn dat er ook aangegeven wordt 
voor welke investering er geleend wordt.  De rekening is zeer ingewikkeld opgesteld en zonder 
toelichting van de ontvanger moeilijk begrijpbaar. 
 
2.De bijlagen hebben geen meerwaarde.   
gemeenteontvanger Jo reekmans: 
De Vlaamse Overheid bepaalt de oplijsting die moet toegevoegd worden. 
 
3. Riemst is een financieel gezonde gemeente, maar de gezonde financiële basis is gelegd in de 
vorige legislaturen. 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering dd 25 juni 2010 betreffende de beleids- en 
beheerscyclus van de gemeenten, provincies en OCMW's; 
Gelet op het  ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de 
beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies 
en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
Gelet op de relevante bepalingen van het Gemeentedecreet en de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het positief Kasresultaat en de Autofinancieringsmarge; 
Gelet op de goedkeuring door het College van Burgemeester en Schepenen dd. 16.6.2016. 
 
BESLUIT: 17 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Davy Renkens, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja 
Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Steven Coenegrachts en Jan Noelmans 
5 onthoudingen: Jan Peumans, Ivo Thys, Veerle Wouters, Dirk Jacobs en Jo Ruyters 
 
artikel 1: 
De jaarrekening 2015, zoals blijkt uit de bijgevoegde stukken, wordt goedgekeurd. 
artikel 2: 
Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de Afdeling Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid, 
de Vlaamse regering en de financieel beheerder. 
 
 
AH Dienst Financiën 
7. GEMEENTEREKENING 2014 - GOEDKEURING DOOR PROVINCIE 
 
Steven Coenegrachts: 
Zijn aan alle opmerkingen van de Gouverneur voldaan? 
burgemeester Mark Vos: 
Ja, er is aan voldaan. 
 
Gelet op de goedkeuring van het ontwerp van gemeenterekening 2014 door het college van 
burgemeester en schepenen in haar zitting van 26.11.2015. 
Gelet op de goedkeuring van de rekening 2014 door de gemeenteraad van 14/12/2015. 
Gelet op het goedkeuringstoezicht door de provinciegouverneur; 
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Gelet op de gevoerde correspondentie dienaangaande; 
Gelet op het besluit van de provinciegouverneur dd 1 juni 2016 houdende goedkeuring van de 
rekening; 
Gelet op het begeleidend schrijven houdende opmerkingen betreffende de jaarrekening; 
Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet; 
 
BESLUIT: 22 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Veerle Wouters, Davy Renkens, Ludwig 
Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk 
Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans en Jo Ruyters 
 
artikel 1: 
De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de provinciegouverneur dd 1.6.2016 houdende 
goedkeuring van de gemeenterekening 2014 en van het begeleidend schrijven dd 1.6.2016 vanwege 
het Agentschap van Binnenlands Bestuur, afdeling Lokale Financieën met kenmerk 2016-1822.  
artikel 2: 
Afschrift van dit besluit te bezorgen aan ABB Limburg en de financieel beheerder. 
 
Dienst Financiën - Algemeen 
8. JAARREKENING OCMW 2015 
 
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor 
Maatschappelijk Welzijn en in het bijzonder hoofdstuk VI; 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 en het ministerieel besluit van 1 
oktober 2010 houdende de Beleids- en Beheerssyclus van de gemeente, OCMW's en provincies; 
Gelet op het Ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere 
voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de 
gemeenten, provincies en OCMW's; 
Gelet op het Besluit van de Raad van Maatschappelijk Welzijn dd 28 juni 2016; 
Overwegende dat de rekening tijdig aan de raadsleden werd bezorgd; 
Overwegende dat de raad geen inhoudelijke opmerkingen heeft bij de voorgestelde jaarrekening (art 
174 § 2 van het OCMW-decreet ;  
 
BESLUIT: 22 stemmen voor: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, 
Mathieu Eycken, Katja Onclin, Jan Peumans, Ivo Thys, Veerle Wouters, Davy Renkens, Ludwig 
Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Dirk 
Jacobs, Steven Coenegrachts, Jan Noelmans en Jo Ruyters 
 
artikel 1: 
De rekening over het dienstjaar 2015 wordt aanvaard, zonder opmerkingen. 
artikel 2 : 
Afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de financieel beheerder en de provinciegouverneur. 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
9. VRAGEN RAADSLEDEN 
 
Jo Ruyters: 
Zijn er uren gepresteerd door het gemeentepersoneel voor het feest van de burgemeester? 
burgemeester Mark Vos: 
Neen, geen enkel uur. 
 
Dirk Jacobs: 
1.Heeft ons bestuur beleggingen lopen bij Optima?  Zo ja, voor welk bedrag? 
burgemeester Mark Vos: 
Het gemeentebestuur niet, het OCMW wel.  Dit was een vroegere belegging bij Ethias die door de 
overname door Optima daar terecht kwam. 
schepen Katja Onclin: 
Het OCMW zal een schuldvordering indienen.  Het juiste bedrag zullen we u bezorgen. 
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2. Kan in de omgeving van de toekomstige Carrefour te Zichen-Zussen-Bolder de snelheid van 
70km/u naar 50km/u gebracht worden? 
schepen Guy Kersten: 
De aanvraag tot de uitbreiding van de 50km/u-zone tot boven in Bolder werd reeds eerder ingediend 
bij AWV.  Wij hebben nog geen beslissing ontvangen. 
 
3. Worden de bomen in onze gemeente jaarlijks gesnoeid of enkel bij een klacht bv. als ze de 
verlichting hinderen? 
burgemeester Mark Vos: 
We hanteren een periodiek beheersplan, het aantal snoeibeurten is afhankelijk van de soort boom en 
de plaats van de boom.  De bomen worden niet jaarlijks gesnoeid. 
 
 
4. Tijdens een plaatsbezoek aan het Deken Gelaesplein werd melding gemaakt van het probleem met 
afval naast de papiercontainer die op het plein staat.  Is dit probleem intussen opgelost? 
schepen Bert Cilissen: 
Als het pleintje heringericht wordt zullen we een andere locatie voor de papiercontainer moeten 
zoeken. 
burgemeester Mark Vos: 
Ook in andere dorpen waar een papiercontainer wordt geplaatst doet zich dit probleem voor, dit is ook 
onze bezorgdheid. 
 
Jan Peumans: 
1.Is het mogelijk om de picknickplaats bovenop de Cannerberg mooier in te richten? 
burgemeester Mark Vos: 
Hiervoor werd reeds een opdracht gegeven. 
 
2.Kan onderzocht worden om de snelheid in de doortocht te Herderen van 70km/u naar 50 km/u te 
brengen? 
schepen Guy Kersten: 
Door de verhuizing van de school is het principe van de schoolmodule 10 hier niet meer van 
toepassing en bijgevolg zullen de variabele borden hier niet meer functioneren, dit werd op de laatste 
PCV beslist. We nemen uw voorstel mee en zullen een aanvraag indienen bij AWV  
 
Jan Noelmans: 
1.Graag een stand van zaken i.v.m. SDNA en WhatsApp op provinciaal vlak? 
burgemeester Mark Vos: 
Er werd een lokale werkgroep opgericht met Bilzen en Hoeselt om de toepassing van What’sApp in de 
politiezone concreet uit te werken.  Over SDNA is er nog geen uitsluitsel, dit wordt besproken in de 
provinciale werkgroep. 
 
2. Het plaatsen van een flitspaal op het kruispunt te Herderen stond op de prioriteitenlijst van AWV, 
graag een stand van zaken. 
schepen Guy Kersten: 
Wij blijven erop aandringen, maar voorlopig krijgt de plaatsing van ANPR-camera’s voorrang.  Het 
gemeentebestuur heeft zelf LED-borden aangekocht die de verkeerslichten zullen aankondigen. 
De PCV besliste ook om de paal voor het verkeerslicht te vervangen zodat het verkeerslicht in het 
midden van het wegvak komt te staan en de ontruimingstijd (tijd tussen rood en groen) wordt 
vergroot.. 
 
3. Graag een evaluatie van de ANPR-camera’s. 
burgemeester Mark Vos: 
Er zijn 2 sites uitgerust en er komen nog 2 sites bij, aan de Visésteenweg en de Bitsingerweg.  De 
database van de geplaatste camera’s wordt regelmatig geraadpleegd. 
 
Steven Coenegrachts: 
1.Is er een overleg geweest met Bassenge i.v.m. de plaatsing van windmolens?   Heeft de gemeente 
haar bezorgdheden kenbaar gemaakt? 
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schepen Mathieu Eycken: 
Er is overleg geweest met Bassenge en wij hebben ons verschil in standpunt duidelijk gemaakt.  De 
plaatsing van 9 goed zichtbare windmolens past niet in het open karakter van onze gemeente, wij 
kiezen voor andere locaties d.w.z. lijnvormige elementen langs bijvoorbeeld kanalen, snelwegen, enz..  
Daarnaast is het enkel Bassenge die voordelen heeft bij de plaatsing.  Het schepencollege zal 
waarschijnlijk een negatief advies formuleren. 
 
2.Graag een stand van zaken i.v.m. het actieplan 2020 en het ABP. 
burgemeester Mark Vos: 
De uitgevoerde acties zullen u bezorgd worden. 
 
3. Gelieve mij de tekst te bezorgen van alle plannen die in het beleidsplan staan? 
burgemeester Mark Vos: 
We zullen u die bezorgen. 
 
4. Ter hoogte van het kruispunt Iers kruisstraat met Omloopstraat moet een struik van een privé 
eigenaar dringend gesnoeid worden want deze zorgt voor onveilige situaties. 
burgemeester Mark Vos: 
We zullen dit onderzoeken. 
 
Ludwig Stevens: 
Werd n.a.v. de hevige regenval door de gemeente een dossier ingediend bij het Rampenfonds? 
burgemeester Mark Vos: 
Dit dossier werd binnen de termijn ingediend. 
 
Ivo Thys: 
1.Kan ik de verslagen krijgen van de vergaderingen met de Lijn waarbij de gemeente aandringt om de 
busverbindingen van Riemst naar Tongeren te verbeteren? 
schepen Guy Kersten: 
Wij hebben meestal 1 of 2 keer per jaar een overlegvergadering met de Lijn.  Ik zal u de verslagen 
hiervan laten bezorgen. 
 
2.Er werd beloofd om in het voorjaar van 2016 werk te maken van de herinrichting van het 
waterreservoir achter het voetbalplein te Genoelselderen als vleermuizenverblijf.  Dit is echter niet 
uitgevoerd. 
schepen Mathieu Eycken: 
Dit wordt onderzocht. 
 
3.Graag een stand van zaken i.v.m. de aankoop en herinrichting van de radarinstallatie te Elst. 
burgemeester Mark Vos: 
Dit is eigendom van het leger.  We zullen de vraag opnieuw tot hun richten. 
 
4. In een artikel in de Weekkrant las ik dat het OCMW 85-plussers contacteert om hen te informeren 
waar ze recht op hebben.  Ik stel voor om dit niet telefonisch te doen, maar via een bezoek aan huis. 
schepen Katja Onclin: 
Dit gaat over het project “ouderenwijzer”.  We zijn begonnen met de oudste inwoner en werken 
systhematisch af totdat we alle 85-plussers bereikt hebben.  We zullen ervoor zorgen dat alle 85- 
plussers alle tegemoetkomingen krijgen waar ze recht op hebben.  Voor dit project werd de 
seniorenconsulente voor een groot deel vrijgesteld van ander werk;  Zij contacteert de ouderen, gaat 
op huisbezoek en brengt indien nodig de dossiers in orde. 
Ivo Thys: 
Gelieve mij het percentage senioren te bezorgen dat hierop reageert. 
 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
10. BIJKOMEND DAGORDEPUNT INGEVOLGE ART 22 VAN HET GEMEENTEDECREET 
 
Op verzoek van raadslid Jan Noelmans wordt volgend agendapunt aan de dagorde van de 
gemeenteraadszitting dd. 04.07.2016  toegevoegd: 
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Voorstel inzake het opzetten van een burgerbegroting per kerkdorp  
 
Participatief budgetteren is participatie waarbij burgers via een deliberatief beslissingsproces publieke 
financiële middelen een publieke bestemming geven. Het participatief budgetteren ontrolt zich 
momenteel wereldwijd, in navolging van de vele Latijns-Amerikaanse experimenten. Ook in ons land.  
In het stadsdistrict Antwerpen is een burgerbegroting volop gaande en is het districtsbestuur bezig met 
de derde editie hiervan. De eerste resultaten zijn zonder meer hoopvol. Ook Kortrijk en Mechelen 
zetten stappen in het proces van burgerparticipatie. In het Vlaams Parlement vormt het een onderwerp 
van politiek debat.  
Meer participatie van de burgers, transparantie en autonomie van de lokale overheden zijn 
uitgangspunten van het decreet van 15 juli 2011 houdende vaststelling van de algemene regels 
waaronder in de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en 
rapporteringsverplichtingen aan lokale besturen kunnen worden opgelegd.  
In Riemst valt het niet te ontkennen dat het leven zich in de eerste plaats in dorpen afspeelt. Het lijkt 
ons aangewezen om dan ook op schaal van de kerkdorpen de uitwerking van de burgerbegroting te 
voorzien. Dit principe kan gestoeld worden op een nieuwe interpretatie van het subsidiariteitsprincipe, 
door een aantal zaken op zo laag mogelijke schaal, door de burger te laten beslissen. We maken 
burgers op deze manier coproducenten van de democratie. De burger is immers meer dan een 
passieve klant van de overheid.  
Bovendien zal dit proces aantonen dat belangen uiteenlopen en solidariteit nodig is om tot 
oplossingen te komen en rekening te houden met andere meningen. Hiermee zetten we de eerste 
stappen in het op poten zetten van een moderne, hedendaagse invulling van de democratie.  
 
Voorstel ter stemming op de gemeenteraad:  
Artikel 1 
Het gemeentebestuur onderschrijft het belang van een hedendaagse invulling van de lokale 
democratie waarbij aan de burger en de verschillende leefgemeenschappen in onze gemeente een 
grotere rol wordt toebedeeld.  
Artikel 2  
Vanaf 2017 organiseren we daarom in de gemeente Riemst een burgerbegroting voor een deel van 
de budgettaire middelen waarbij via een deliberatief proces wordt beslist over het gebruik van deze 
budgettaire middelen.  
Artikel 3 
Op basis van good practices uit binnen- en buitenland wordt dit voorstel concreet uitgewerkt. 
Artikel 4 
De burgerbegroting wordt per kerkdorp voorzien.   
Artikel 5 
Het college agendeert voor het eind van het jaar de concrete uitwerking van dit voorstel op de 
gemeenteraad.  
 
schepen Marina Pauly: 
Ik wil hierbij de opmerking maken dat de kloof tussen burger en politiek groter is in een grootstad dan 
in een kleine gemeente.  De gemeente Riemst heeft reeds heel wat projecten rond burgerparticipatie.  
De dorpsraden waren een mooi initiatief.  Het gemeentebestuur heeft zich gedurende 10 jaar hiervoor 
volledig ingezet, ook budgetten beschikbaar gesteld, maar desondanks is dit project toch nog 
uitgedoofd.  In 2014 werd een omgevingsanalyse uitgevoerd.  Dit is een zeer representatief onderzoek 
dat in 2017 opnieuw zal uitgevoerd worden.  Regelmatig worden inspraakmomenten georganiseerd 
evenals dorpsrondgangen.  Op die manier proberen we de bereikbaarheid en aanspreekbaarheid 
tussen de burger en het gemeentebestuur/-personeel optimaal te houden. 
In uw voorstel somt u een aantal voordelen op, maar niet de nadelen en/of beperkingen ervan. 
Vakliteratuur geeft immers weer dat niet iedereen zijn mening in een groep wil uiten, dat niet iedereen 
de voorstellen evengoed kan interpreteren en/of erover debatteren zodat het gevaar dreigt dat vooral 
de overtuigingskracht zal bepalen wie en wat gehoord gaat worden. 
Ik stel voor om burgerparticipatie te behouden zoals ze nu is.  Bij het gehanteerde systeem van 
enquêteren, dewelke schriftelijk en anoniem is, kan iedereen zijn stem laten horen. Het 
schepencollege gaat dus niet akkoord met uw voorstel. 
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Jan Noelmans: 
De bestaande burgerparticipatie is Ok, maar dit voorstel vult een bestaande leegte in in een 
veranderde tijdsgeest.  Ik vraag nogmaals mijn voorstel te volgen omdat de ervaringen in andere 
gemeenten zeer positief zijn.  
schepen Marina Pauly: 
De dorpsraden hebben tot 2012 bestaan en de enquête is zeer betrouwbaar. 
 
Steven Coenegrachts: 
Sommige burgers zijn niet sterk genoeg om te participeren en het lijkt mij niet goed om mensen uit te 
sluiten.  Mits voldoende begeleiding is dit een goed voorstel. 
schepen Marina Pauly: 
De praktijk leert ons dat eens een project is afgewerkt de belangstelling verdwijnt, ondanks de nodige 
begeleiding. 
 
Ivo Thys: 
De afspraken tussen de dorpsraden en de gemeente waren niet altijd duidelijk.  Uit de bemerkingen 
die u nu maakt interpreteer ik dat u de inwoners te dom vindt om voor zichzelf te spreken. 
schepen Marina Pauly: 
Er werd zelfs een personeelslid gedeeltelijk vrijgesteld om de dorpsraden te ondersteunen. En wat uw 
interpretatie van mijn bemerkingen betreft: 
ofwel was u niet aanwezig ofwel heeft u niet goed geluisterd maar ik heb niet gezegd dat de inwoners 
dom zijn.  Ik heb enkel verwezen naar datgene wat in de vakliteratuur beschreven staat. 
 
Jan Peumans: 
Waar is de invloed van de enquête op de begroting? 
Schepen Pauly zegt dat mensen hun mening niet in een grote groep durven te uiten.  Via de 
dorpsraden werden wel een aantal concrete projecten gerealiseerd.  Ik vind niet dat er nog echte 
inspraak bestaat in de gemeente en vind het voorstel van Jan Noelmans het bekijken waard. 
schepen Marina Pauly: 
Er zijn zeker inspraakmomenten, die projectmatig georganiseerd worden, denk bv aan de speelweide 
te Millen.  
Wat de enquête betreft : aan de hand van deze resultaten werden een aantal actieplannen uitgewerkt 
waardoor, afhankelijk van de wegingsfactor, prioriteiten en/of budgettering ook kunnen worden 
aangepast. 
Jan Peumans: 
Gelieve mij de resultaten van de enquête te bezorgen.  
schepen Marina Pauly: 
Ik zal ze u laten bezorgen. 
 
BESLUIT: 8 stemmen voor: Jan Peumans, Ivo Thys, Veerle Wouters, Ludwig Stevens, Dirk Jacobs, 
Steven Coenegrachts, Jan Noelmans en Jo Ruyters 
14 stemmen tegen: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, Mathieu 
Eycken, Katja Onclin, Davy Renkens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke 
Loyens en Joël L'Hoëst 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
11. BIJKOMEND DAGORDEPUNT INGEVOLGE ART 22 VAN HET GEMEENTEDECREET 
 
Op verzoek van raadslid Jan Noelmans wordt volgend agendapunt aan de dagorde van de 
gemeenteraadszitting dd. 04.07.2016  toegevoegd: 
 
Voorstel inzake het streamen van de gemeenteraadszitting via de gemeentelijke website en Youtube. 
 
Om tot een verhoogde betrokkenheid van de bevolking bij het beleidsproces in de gemeente te komen 
en de democratische transparantie te verbeteren, wenst Open Vld Riemst videobeelden van de 
zittingen van de gemeenteraad live uit te zenden via de gemeentelijke website en Youtube. Deze 
zittingen zullen te herbekijken zijn.   
 
 
 



notulen GR dd. 04.07.2016 – p.14 
 

 
Voorstel ter stemming op de gemeenteraad:  
Artikel 1 
Het schepencollege neemt de nodige stappen om tegen september 2016 te voorzien in het live 
uitzenden van gemeenteraadszittingen via de gemeentelijke website en Youtube. 
 
Artikel 2 
Het college voorziet hiervoor de nodige financiële middelen. 
 
burgemeester Mark Vos: 
Technische gezien is dit mogelijk maar de kosten zijn zeer hoog.  De mensen worden nu uitgenodigd 
om in de raadzaal de gemeenteraad bij te wonen en ik stel voor om dit zo te houden.   
 
BESLUIT: 8 stemmen voor: Jan Peumans, Ivo Thys, Veerle Wouters, Ludwig Stevens, Dirk Jacobs, 
Steven Coenegrachts, Jan Noelmans en Jo Ruyters 
14 stemmen tegen: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, Mathieu 
Eycken, Katja Onclin, Davy Renkens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke 
Loyens en Joël L'Hoëst 
 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
12. BIJKOMEND DAGORDEPUNT 
 
Op verzoek van raadslid Steven Coenegrachts wordt volgend agendapunt aan de dagorde van de 
gemeenteraadszitting dd. 04.07.2016  toegevoegd: 
 
Voorstel namens de Open Vld fractie, om de gemeenteraad 5 keer per jaar op locatie te laten 
vergaderen 
 
Toelichting: 
Overwegende artikel 7 §1 en artikel 23 §1 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005. 
Overwegende dat Riemst een gemeente is die bestaat uit verschillende dorpsgemeenschappen. 
Overwegende dat het belangrijk is om vanuit de gemeenteraad zo goed mogelijk in te spelen op de 
noden van de dorpen. 
Overwegende het feit dat burgers weinig gebruik maken van hun recht om voorafgaand aan de 
gemeenteraad vragen te stellen aan het schepencollege en de drempel om dit te doen best zo laag 
mogelijk wordt gemaakt. 
Overwegende de kloof tussen burger en politiek. 
 
Voorstel van beslissing: 
Artikel 1 
De gemeenteraad vergadert minimaal 5 keer per jaar in een dorp van Riemst. 
Artikel 2 
In een legislatuur zal in elk dorp ten minste één maal een gemeenteraad plaatsvinden. 
Artikel 3 
De gemeenteraad vraagt aan het schepencollege de nodige praktische maatregelen te treffen. 
 
burgemeester Mark Vos: 
De gemeenteraad vergadert traditiegetrouw in de raadzaal van het gemeentehuis, maar wettelijk zou 
dit ook op een andere plaats kunnen.  In alle dorpen zijn niet overal de nodige vergaderfaciliteiten 
voorhanden en vergaderen op een andere locatie heeft geen meerwaarde en zou het publiek kunnen 
verwarren.  De raadzaal in Riemst is centraal gelegen en voor iedereen bereikbaar. 
 
Steven Coenegrachts: 
Dit is een zeer ouderwetse manier van vergaderen en u onderschat de inwoners door te zeggen dat 
een andere locatie hen zou kunnen verwarren.  De practische zaken die u opsomt als nadelen zijn 
gemakkelijk op te lossen, mij lijkt het eerder dat u liever niet teveel publiek aanwezig heeft tijdens de 
gemeenteraadsvergaderingen. 
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Jan Peumans: 
Het aantal argumenten dat u aanhaalt doen niet ter zaken.  Door in de dorpen te vergaderen wordt de 
drempelvrees voor het gemeentehuis weggenomen. 
 
 
BESLUIT: 8 stemmen voor: Jan Peumans, Ivo Thys, Veerle Wouters, Ludwig Stevens, Dirk Jacobs, 
Steven Coenegrachts, Jan Noelmans en Jo Ruyters 
14 stemmen tegen: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, Mathieu 
Eycken, Katja Onclin, Davy Renkens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, Jessica Nijs, Mieke 
Loyens en Joël L'Hoëst 
 
Interne zaken - Dienst Secretariaat 
13. BIJKOMEND DAGORDEPUNT 
 
Op verzoek van raadslid Ivo Thys wordt volgend agendapunt aan de dagorde van de 
gemeenteraadszitting dd. 04.07.2016  toegevoegd: 
 
Motie tegen de voortzetting van het gebruik van glyfosaat 
 
Vaststellingen en motivatie: . 
• Glyfosaat is een veelgebruikte actieve stof in onkruidverdelgers, onder meer in het bekende 
Roundup, waarvan men aanvankelijk zei dat het zichzelf afbrak en "milieuvriendelijk" was. Het 
voortschrijdend inzicht heeft grote twijfels aan het licht gebracht. Het gaat vooral over het feit of de 
werkzame stof kankerverwekkend is of niet. Sommige studies tonen aan van wel, andere van niet. De 
studies worden onderling ook weer zwaar bekritiseerd. 
• De deadline voor de nieuwe toelating lag op 30 juni 2016. Op het laatste moment, twee dagen 
voor de deadline, stemde de Europese Commissie in met een verlenging van 18 maanden. Driemaal 
was de Europese Commissie er niet in geslaagd om bij de lidstaten voldoende steun te vinden voor 
haar plan om het gebruik van glyfosaat in de EU - zonder meer - te verlengen.  De voortzetting van het 
gebruik kreeg GEEN meerderheid in het Europees Parlement. De technische verlenging die op 29 juni 
2016 werd goedgekeurd, komt er in afwachting van een studie van de Europees Chemie-agentschap. 
Een dergelijk gebrek aan transparantie over besluitvorming over de volksgezondheid is er een 
schoolvoorbeeld van waarom veel burgers zich afkeren tegen de EU. 
 
• België stemde steeds voor het gebruik van glyfosaat. Minister Borsus beroept zich daarvoor 
op wetenschappelijke adviezen. Wallonië en Brussel kanten zich tegen. De Vlaamse minster van 
landbouw zegt dat het haar bevoegdheid niet is en neemt geen standpunt in.  
• Het blijft een bevoegdheid van elke deelstaat om op haar grondgebied het gebruik van 
glyfosaat toch te verbieden. Indien de Europese Commissie het gebruik had verboden, was het niet 
toegelaten dit in een deelstaat toch toe te staan. Vandaar deze motie.   
• De wetenschap is verdeeld. De EU wordt gemanipuleerd door lobbyisten van de chemische 
industrie. Zou het een gezond standpunt zijn om het gebruik van glyfosaat minstens te verbieden 
totdat het Europees Chemie-agentschap een uitspraak heeft gedaan over de gezondheidsrisico's?  
Vandaar deze motie.  
 
Voorstel van beslissing: 
Artikel 1:  
De gemeenteraad van Riemst spreekt zich uit tegen de verlenging van het gebruik van de herbicide 
glyfosaat. 
Artikel 2.  
De raad verzoekt de  federale minister van landbouw zijn mening over dit bestrijdingsmiddel te herzien 
en het gebruik ervan te verbieden - minstens totdat het Europees Chemie-agentschap zich definitief 
heeft uitgesproken - wegens mogelijke gezondheidsrisico's voor de bevolking.   
Artikel 3.  
De raad verzoekt de Vlaamse minister van landbouw deze motie te ondersteunen en zich  - zoals haar 
Waalse en Brusselse collega's - eveneens een duidelijk standpunt in te nemen tegen het gebruik van 
glyfosaat in België.  
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Artikel 4.  
De raad geeft aan het schepencollege de opdracht deze motie onverwijld naar de vermelde ministers 
te verzenden.  
 
schepen Mathieu Eycken: 
Ik stel voor om het onderzoek van het Europees Chemie-agentschap af te wachten alvorens een 
beslissing te nemen en niet akkoord te gaan met uw voorstel. 
 
Ivo Thys: 
Dit is een spijtig standpunt van het schepencollege voor de gezondheid van de mensen en voor het 
leefmilieu. 
schepen Mathieu Eycken: 
Het schepencollege wenst het onderzoek af te wachten. 
 
 
BESLUIT: 1 stem voor: Ivo Thys 
17 stemmen tegen: Mark Vos, Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, Mathieu 
Eycken, Katja Onclin, Davy Renkens, Ludwig Stevens, Peter Neven, Jean Nicolaes, Anja Slangen, 
Jessica Nijs, Mieke Loyens, Joël L'Hoëst, Steven Coenegrachts en Jan Noelmans 
4 onthoudingen: Jan Peumans, Veerle Wouters, Dirk Jacobs en Jo Ruyters 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter sluit de vergadering te 22.20 uur. 
Namens de raad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guido Vrijens 
gemeentesecretaris 

Mark Vos 
burgemeester 

 
 
 


